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Henna Näyhä

YHTEISPELI – tunne- ja  
vuorovaikutustaidoilla  

kohti hyvinvointia

Kokeilut ja käytänteet

Tässä artikkelissa käsitellään suomalaisiin 
kouluihin kehitettyä Yhteispeli-menetelmää, 
jonka tarkoituksena on tukea lasten sosioe-
motionaalisia taitoja, ennaltaehkäistä koulun-
käyntiä kuormittavia ongelmia ja lisätä koulu-
yhteisön hyvinvointia (Kampman, Solantaus, 
Anttila, Ojala & Santalahti, 2015). Yhteispeli pe-
rustuu hankkeeseen, joka on toteutettu Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Ylöjärven 
kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) yhteistyönä. Opetushallituksen rahoitta-
mana Yhteispeli-menetelmää on levitetty kou-
lutushankkeissa, joissa Niilo Mäki Instituutti on 
organisoinut Yhteispeli-koulutuksia.

JOHDANTO

Tunne- ja vuorovaikutustaidoilla tarkoite-
taan taitoja, joiden avulla ihminen pystyy 
ilmaisemaan ja säätelemään tunteitaan 

sekä ylläpitämään sosiaalisia suhteita 
(Payton ym., 2000; Denham & Brown, 
2010). Koulun arjessa tunne- ja vuorovai-
kutustaitojen hallitseminen voi vaikuttaa 
positiivisesti esimerkiksi luokan ilmapii-
riin ja akateemisen oppimiseen (Catalano 
ym., 2002; Payton ym., 2008; Zins, Eli-
as, Greenberg & Weissberg, 2000). Taidot 
voivat mahdollistaa myös enemmän kave-
risuhteita ja paremman itsetunnon sekä 
vähentää häiriökäyttäytymistä. Tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemisen seurauk-
sena myös kodin ja koulun yhteistyö voi 
parantua ja opettajien työstressi vähentyä. 
Hyvistä tunne- ja vuorovaikutustaidoista on 
hyötyä myös myöhemmin elämässä, sillä 
taidot toimivat terveen psyykkisen kehi-
tyksen tukena ja vähentävät kehitykselli-
siä riskejä. Lisäksi päihteiden käyttö sekä 
mielenterveysongelmat voivat vähentyä. 
(Catalano ym., 2002; Payton ym., 2008; 
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Zins, Elias, Greenberg & Weissberg, 
2000.)

Yhteispeli tarjoaa työvälineitä lasten 
sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen 
koulussa sekä menetelmiä, joilla tuetaan 
aikuisten keskinäistä vuorovaikutusta, 
opettajien hyvinvointia ja yhteistyötä eri 
tahojen kanssa (Solantaus, Lindblom, Oja-
la & Kampman, 2015). Yhteispeli kehittää 
koko koulua yhteisönä ja tukee näin sen 
tärkeää tehtävää lasten suotuisan kehi-
tyksen vahvistamisessa (Solantaus, Lind-
blom, Ojala & Kampman, 2015).

YHTEISPELIN TEORIATAUSTA

Yhteispelin tavoitteena on edistää lasten 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymis-
tä (Kampman ym., 2015.) Yhteispeli-me-
netelmillä vaikutetaan lapsen päivittäisiin 
kehitysympäristöihin ja kehitysympäristö-
jen väliseen yhteistyöhön (Bronfenbrenner 
& Ceci, 1994; Solantaus, 2002). Lapset 
oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja luon-
taisesti havainnoimalla muiden toimintaa ja 
osallistumalla itse vuorovaikutustilanteisiin 
(Kampman ym., 2015). Lapsen tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen kehitykseen vaikut-
tavat siis kehitysympäristön ihmissuhteet, 
toimintatavat, asenteet ja arvot (Bronfen-
brenner & Ceci, 1994; Sameroff, 2010).
On tutkittu, että alakouluikäisten lasten 
sosiaalisten taitojen systemaattinen ke-
hittäminen on mahdollista ja tuloksellista 
kouluympäristössä (Durlak, Weissberg, 
Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). 
Koska koulun työyhteisö ja sen ilmapiiri 
vaikuttavat lapsiin (Weare & Gray, 2003), 
Yhteispelissä keskitytään lasten rinnal-
la myös koulun henkilökunnan hyvinvoin-
tiin. Esimerkiksi opettajien sitoutuminen 

opettamiseen lisää tutkimusten mukaan 
oppilaiden motivaatiota. Opettajien sitou-
tumiseen puolestaan vaikuttaa toimiva 
yhteistyö opettajien välillä, joten työyhtei-
söön on syytä kiinnittää huomiota. (Collie, 
Shapka & Perry 2011.) Toimivat johtamis-
käytännöt, kuten opettajien kannustami-
nen innovatiiviseen työn kehittämiseen, li-
säävät myös opettajien motivoituneisuutta 
ja opetuksen laatua (Rutter, Maugham & 
Mortimeer, 1979; Leithwood, Day, Sam-
mons, Harris & Hopkins, 2006; Thoonen, 
Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, 2011).
Yhteispelin tavoitteena on vahvistaa viit-
tä ympäristön ominaisuutta, joiden on to-
dettu lisäävän sekä lasten että aikuisten 
hyvinvointia koulussa. Nämä viisi ominai-
suutta ovat 1) lämpimät ihmissuhteet, 2) 
kuulluksi tuleminen ja osallisuus, 3) sel-
keys ja ennakoitavuus, 4) osaaminen ja 
onnistuminen ja 5) ilo (Kampman ym., 
2015). Samankaltaisia ominaisuuksia on 
käsitelty aiemmissakin tutkimuksissa (ks. 
Allodi, 2010; Eccles, Brown & Temple-
ton, 2008; Thapa, Cohen, Guffey & Hig-
gins-D’Alessandro, 2013; Weare & Gray, 
2003). 

Psykologisen tutkimuksen mukaan 
ihmisillä on kolme laaja-alaista psykososi-
aalista perustarvetta: yhteenkuuluvuus, pä-
tevyys eli kompetenssi sekä itsemäärää-
minen eli autonomia (Ryan & Deci, 2009). 
Ihminen voi luonnollisesti hyvin ja on moti-
voitunut, kun ympäristö vastaa hänen tar-
peisiinsa. Yhteispelin viiden ympäristön 
ominaisuuden voidaan katsoa vastaavan 
näihin tarpeisiin. Kyseisten ominaisuuksi-
en tiedetään lisäksi tukevan lasten tunne- 
ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja pa-
rantavan oppimistuloksia (Eccles, Brown 
& Templeton, 2008; Reyes, Brackett, Ri-
vers, White & Salovey, 2012).
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YHTEISPELIN TARKOITUS JA 
TAVOITTEET

Yhteispelillä pyritään edistämään lapsen 
kasvua keskittymällä vahvistamaan niitä 
koulun ominaisuuksia, joiden tiedetään 
edistävän lasten kehitystä sekä koulun 
henkilökunnan työhyvinvointia ja työssä 
jaksamista. Yhteispelissä olennaisia ovat 
sellaiset koulun arkeen sulautuvat toimin-
tatavat, jotka harjaannuttavat lasten tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja. Tällä tavoin koulun 
ilmapiiriin on mahdollista vaikuttaa myön-
teisesti. Yhteispelin tarkoituksena onkin 
saada kouluissa aikaan muutoksia moni-
tasoisesti koko toimintakulttuurissa, sillä 
tutkimusten mukaan pysyvien ja syvien 
muutosten aikaansaaminen on mahdollis-
ta vain koko yhteisön sitoutuessa toimin-
taan (Weare, 2004; Weare & Gray, 2003).

Yhteispeli tarjoaa opettajille toimin-
tatapoja, joiden avulla voidaan tukea las-
ten sosioemotionaalisia taitoja. Taidot on 
jaettu tunnetaitoihin, vastuun ottamisen ja 
ongelmanratkaisun taitoihin sekä vuorovai-
kutustaitoihin.

Tunnetaitoihin luetaan tunteiden tunnis-
taminen ja nimeäminen, taito havaita erilai-
sia tunteita itsessä ja muissa sekä tuntei-
den säätely eli taito muuttaa tarvittaessa 
tunnetta, sen kestoa tai sen voimakkuutta.
  
Vastuun ja ongelmanratkaisun taitoi-
hin kuuluvat sosiaalisten normien ja sään-
töjen tunnistaminen sekä yhteisten sääntö-
jen noudattaminen. Myös toisten ihmisten 
erilaisuuden hyväksyminen, arvostaminen 
ja kunnioittaminen liittyvät vastuun taitoi-
hin. Taito asettaa itselleen positiivisia ja 
realistisia tavoitteita, erilaisten ristiriitojen 
tunnistaminen ja sosiaalisten ongelmien 

ratkaiseminen kuuluvat myös kyseisten 
taitojen kokonaisuuteen.

Vuorovaikutustaidot pitävät sisällään 
kuuntelemisen taidon, kyvyn ymmärtää 
toisen kertomaa sekä taidon viestiä toisel-
le niin, että tulee itse ymmärretyksi. Myös 
kertomisen taidot, kuten taito aloittaa ja 
ylläpitää keskusteluja sekä ilmaista omia 
ajatuksia ja tunteita selkeästi, kuuluvat 
vuorovaikutustaitoihin. Vuorotteleminen 
ja neuvotteleminen eli taito toimia vuoro-
tellen ja jakaen sekä taito ottaa ristiriitati-
lanteissa huomioon kaikki osapuolet, ovat 
olennaisia vuorovaikutuksessa. Lisäksi tai-
dot tunnistaa itsessään avun tarve ja hank-
kia sopivaa apua liittyvät myös kyseisiin 
taitoihin.

Lasten sosioemotionaalisia taitoja 
voidaan vahvistaa muokkaamalla kehitys-
ympäristöä, jossa lapsi elää (Bronfenbren-
ner & Ceci, 1994; Sameroff, 2010). Viit-
tä edellä mainittua hyvinvoinnin kannalta 
olennaista ympäristön ominaisuutta pyri-
tään vahvistamaan Yhteispelissä seuraa-
villa keinoilla:

Lämpimiä ihmissuhteita mahdolliste-
taan vahvistamalla opettajan ja oppilaan 
välistä suhdetta sekä lasten keskinäisiä 
suhteita. Toisten kohteleminen kunnioit-
tavasti ja ystävällisesti on olennaisessa 
osassa lämpimien ihmissuhteiden luomi-
sessa. On myös tärkeää, että kaikki tun-
tevat toisensa ja voivat odottaa saavansa 
muilta apua ja tukea. Jokaisella lapsella 
tulisi myös olla joku tärkeä ihminen kou-
lussa.

Kuulluksi tulemista ja osallisuutta voi-
daan parantaa varmistamalla, että jokai-
sella on oikeus kertoa ajatuksistaan ja ko-
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kemuksistaan. Lisäksi tulisi huolehtia, että 
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhtei-
seen toimintaan ja kaikkien näkemykset 
tulevat kuulluksi.

Selkeyteen ja ennakoitavuuteen voi 
vaikuttaa parhaiten opettaja, joka struk-
turoi koulupäivien toimintaa. Toiminnalle 
asetetut selkeät ja kaikilla tiedossa olevat 
säännöt auttavat lasta ennakoimaan toi-
mintaa ja tuovat selkeyttä arkeen.

Osaamisen ja onnistumisen kokemus-
ten lisäämisessä opettaja on keskeisessä 
roolissa. Lasten aiemmat kokemukset on 
otettava opetuksessa huomioon, ja luo-
kan ilmapiiri tulee rakentaa positiiviseksi. 
Opettajan tulisi myös arvostaa lapsia ja 
vahvistaa heidän uskoaan omiin kykyihin-
sä. Jotta onnistumisen kokemuksia syn-
tyy, opetuksen tavoitetason on oltava lap-
selle sopiva ja oppimiseen on tarvittaessa 
tarjottava rakentavaa tukea.

Iloa ja huumorintajua tulee luokassa vaa-
lia. Työskentelytavat on hyvä valita siten, 
että leikki ja luova työskentely ovat kes-
kiössä ilon säilyttämiseksi. Opettajan teh-
tävänä on luoda päivittäin tilanteita, joissa 
koulutyö tuottaa lapsille myönteisiä tuntei-
ta ja kokemuksia.

YHTEISPELIN TOTEUTTAMINEN 
KÄYTÄNNÖSSÄ

Yhteispelin käsikirjassa (Kampman ym., 
2015) on jaoteltuina seuraavat osa-alu-
eet, joihin Yhteispeli-menetelmät kohden-
netaan: luokka, kodin ja koulun yhteistyö, 
koulun kehittäminen, työyhteisö sekä esi- 
ja alkuopetuksen yhteistyö. Käsikirjassa 
esitellään jokaiseen osa-alueeseen liittyviä 

käytännön työvälineitä, joiden avulla Yh-
teispelin tavoitteet on mahdollista toteut-
taa.

Opettajan työvälineitä Yhteispelin to-
teuttamiseksi luokassa ovat syksyn aloi-
tuksen muistilista, luokkapiirit, teemme 
yhdessä -tuokiot, teen itse -tuokiot sekä 
juttutuokiot.

Esimerkki 1. Luokkapiiri tiivistetysti:

”Luokkapiiri on noin 15 minuutin mit-
tainen, useamman kerran viikossa 
toteutettava tuokio, johon osallistu-
vat luokan oppilaat ja opettaja sekä 
mahdollisesti vierailijana koulun muun 
henkilökunnan edustaja. Luokkapiiris-
sä leikitään, harjoitellaan ystävällistä 
vuorovaikutusta ja tutustutaan toisiin 
lähemmin. Luokkapiirin tavoitteena on 
harjoitella kuuntelemista, kertomista 
sekä vuorottelua. Tavoitteena on myös 
opetella toisten kunnioittamista, yh-
teisten sääntöjen noudattamista sekä 
tunteiden tunnistamista ja nimeämistä. 
Näiden tavoitteiden kautta pyritään vai-
kuttamaan myönteisesti luokan ilmapii-
riin.”

Koulun ja kodin yhteistyön parantami-
seksi Yhteispelissä käytetään työvälineinä 
tutustumistapaamisia, erilaisia tiedotta-
misvälineitä sekä vanhempainiltoja. Onnis-
tuneen yhteistyön kodin ja koulun välillä 
tunnistaa luottamuksesta, arvostuksesta 
ja ystävällisyydestä osapuolten välises-
sä vuorovaikutuksessa. Toimivaan yhteis-
työhön liittyvät myös jaettu vastuu lapsen 
koulunkäynnistä sekä yhteiset tavoitteet 
sen tukemiseksi. (Reschly & Christenson, 
2009.)
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Esimerkki 2. Tutustumistapaaminen tii-
vistetysti:

”Tutustumistapaaminen on 15–20 mi-
nuuttia kestävä keskustelu, johon osal-
listuvat lapsen huoltaja(t) ja opettaja. 
Tutustumistapaamisen tarkoituksena 
on tarjota opettajalle arvokasta tietoa 
lapsesta huoltajien kertomana, luoda 
pohjaa rakentavalle yhteistyölle sekä 
vahvistaa huoltajien osallisuutta. Tär-
keää on keskittyä niihin asioihin, joita 
huoltajat pitävät tärkeinä lapsen kas-
vun ja koulunkäynnin kannalta juuri sil-
lä hetkellä. Opettaja tarjoaa huoltajille 
kuulluksi tulemisen kokemuksen ja an-
taa huoltajien kertoa vapaasti heidän 
valitsemistaan aiheista.”

Koulun ja esiopetuksen väliseen yh-
teistyöhön Yhteispelissä vaikutetaan esi- 
ja alkuopetuksen suunnittelukokouksissa, 
esiopettajan ja luokanopettajan vierailuilla 
toistensa luokkiin, tiedonsiirtomenetelmil-
lä, kouluuntutustumispäivillä sekä esi- ja 
alkuopetuksen yhteistyöpäivillä. Yhteispe-
lissä pyritään lisäksi yhtenäistämään siir-
tymävaiheeseen liittyviä yhteistyömenetel-
miä kunnan sisällä.

Esimerkki 3. Opettajien vierailut tiivis-
tetysti:

”Esikoulusta kouluun siirtyminen on 
lapselle ja perheelle helpompaa, kun 
yhteistyö esiopetuksen ja koulun välillä 
toimii. Sen vuoksi on tärkeää, että esi-
opetusvuonna esiopettaja vierailee kou-
lussa ja luokanopettaja esiopetukses-
sa. Tällöin opettajat saavat tietoa siitä, 
millaista arki ykkösluokalla ja esiope-
tuksessa on, millaisissa asioissa lapset 

tarvitsevat tukea ja ohjausta, millaisia 
taitoja lapsilta odotetaan, millaisilla vä-
lineillä toimitaan sekä millaisia rutiineja 
ja ohjeita lasten odotetaan noudatta-
van. Esiopettaja pystyy havaintojensa 
perusteella opettamaan esiopetukses-
sa tarkoituksenmukaisemmin, kun taas 
luokanopettaja pystyy suunnittelemaan 
tulevan ykkösluokan opetusta lasten 
tarpeita vastaavaksi.”

Koulua pyritään kehittämään Yhteis-
pelissä kolmen vaiheen kautta. Ensimmäi-
sessä vaiheessa perustetaan rakenteita, 
jotka tukevat kehittämistä. Toisessa vai-
heessa pyritään luomaan yhteisymmärrys 
kehittämisen tavoitteista, jotta kehittämi-
nen koko koulussa mahdollistuu. Kolman-
nessa vaiheessa uudet toimintatavat ote-
taan varsinaisesti käyttöön.

Esimerkki 4. Koulun kehittämisen vai-
heet tiivistetysti:

”Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena 
on perustaa koulun kehittämistä tu-
kevia rakenteita, jotka mahdollistavat 
avoimen vuorovaikutuksen työyhteisös-
sä. Toimintaan käytetään esimerkiksi 
yhteissuunnitteluun varattua työaikaa 
(yt-aikaa). Tärkeää on vuorovaikutus 
sekä mahdollisuus keskustella tavoit-
teista, kokemuksista ja mahdollisista 
haasteista. Toisen vaiheen tarkoitukse-
na on hankkia tietoa ja keskustella ke-
hittämisen hyödyistä, jotta tavoitteista 
syntyisi yhteisymmärrys. Tärkeää on, 
että jokainen työyhteisön jäsen tulisi 
kuulluksi. Kolmannen vaiheen tarkoituk-
sena on tukea uusien toimintatapojen 
käyttöönottoa ja juurruttaa niitä osaksi 
arkea koko työyhteisön sisälle.”



67

Yhteispeli

Työyhteisön ilmapiirin ja työhyvinvoin-
nin edistäminen on tärkeässä asemassa 
Yhteispelissä. Työvälineitä, joita Yhteispeli 
työyhteisölle tarjoaa, ovat yt-ajan käyttä-
misen suunnittelu, työyhteisökokoukset, 
huoltamot, pikkukurssit, kuvataulut sekä 
perehdyttäminen. Rehtorilla on tärkeä roo-
li sekä koulun kehittämiseen että työyhtei-
sön toimivuuteen liittyvien työvälineiden 
hyödyntämisessä ja mahdollistamisessa.

Esimerkki 5. Huoltamo tiivistetysti:

”Huoltamo on pienryhmissä tapahtu-
va keskustelutuokio, joka kestää noin 
30–45 minuuttia. Huoltamoon osallis-
tuu koulun opetushenkilöstö. Keskuste-
lussa kukin tuo vuorollaan esiin omat 
työkuulumisensa ja kokemuksensa. 
Kokemukset voivat olla onnistumisia, 
ongelmia tai muita mietityttäviä asioita. 
Keskustelun tulee liittyä puheenvuoros-
sa olevan henkilön työn tekemiseen, ja 
asioista puhutaan neutraaliin sävyyn il-
man oppilaiden tai muiden henkilöiden 
nimiä. Huoltamo perustuu vertaistu-
keen ja tarjoaa opettajille mahdollisuu-
den saada kollegoilta emotionaalista 
tukea ja keinoja ongelmien ratkaisuksi. 
Työskentelyn perustana on luottamuk-
sellisuus ja ratkaisukeskeisyys.”

TULOKSIA JA KÄYTÄNNÖN 
KOKEMUKSIA

Yhteispelin toimintatavat ovat suomalai-
seen kouluun suunniteltuja ja testattuja, 
ja niitä on muokattu kouluilta saadun pa-
lautteen perusteella. Yhteispelistä ja sen 
toimivuudesta on tehty arviointitutkimus 
(Appelqvist-Schmidlechner ym., 2015). 

Arviointitutkimus koostuu alkukyselystä 
sekä kolmesta seurantakyselystä, joiden 
avulla Yhteispelin työkalujen soveltuvuutta, 
hyötyjä ja vaikuttavuutta on arvioitu. Tutki-
mukseen osallistui 23 opettajaa, 4 rehto-
ria sekä 451 oppilasta huoltajineen neljäs-
tä eri koulusta. Tutkimusaineisto kerättiin 
kyselylomakkeilla vuosina 2011–2012. 
Kyselylomakkeet sisälsivät itse kehitetty-
jä kysymyssarjoja sekä SDQ-mittarin, jol-
la kartoitetaan lasten käyttäytymistä ja 
tunne-elämän oireita. Kysymykset ja kysy-
myssarjat liittyivät lasten sosioemotionaa-
lisiin taitoihin, koulumotivaatioon ja kave-
risuhteisiin, opettajien työmotivaatioon, 
työssä jaksamiseen, työyhteisön ilmapii-
riin sekä kodin ja koulun väliseen yhteis-
työhön. Lomakkeilla kerättiin myös koke-
muksia eri työvälineiden käytöstä. 

Alkutilanteen kyselyssä suurin osa 
oppilaista koki viihtyvänsä ja pärjäävän-
sä koulussa. Rauhattomuutta ja häiriökä-
yttäytymistä esiintyi oppitunneilla sekä 
oppilaiden että opettajien mukaan. Erot 
sosioemotionaalisissa taidoissa sekä käyt-
täytymisen ja tunne-elämän oireissa olivat 
merkittäviä tyttöjen ja poikien välillä. Käy-
tösoireet ja yliaktiivisuus olivat yleisempiä 
pojilla kuin tytöillä, ja tyttöjen sosioemotio-
naaliset taidot arvioitiin poikia paremmiksi. 
Yhteistyö kodin ja koulun välillä arvioitiin 
pääsääntöisesti toimivaksi, vaikkakin van-
hempainiltojen merkitys ja toimivuus koet-
tiin heikohkoksi. Vanhemmat olivat kuiten-
kin tyytyväisiä opettajan tekemään työhön 
ja luottivat opettajien ammattitaitoon. (Ap-
pelqvist-Schmidlechner ym., 2015.)

Seurantakyselyillä tutkittiin Yhteis-
pelin työvälineiden soveltuvuutta, hyöty-
jä sekä vaikutuksia. Kyselyiden mukaan 
opettajat kokivat Yhteispelin työvälineiden 
olevan hyödyllisiä, hyvin soveltuvia ja hel-
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posti ymmärrettäviä. Työvälineet sopivat 
opettajien mukaan hyvin yhteen ammatti-
laisten omien tavoitteiden ja arvojen kans-
sa. Myös valtaosa lapsista piti työvälineitä 
mielekkäinä, ja erityisesti nuoremmat ikä-
luokat (luokkien 1 ja 2 oppilaat) osallistui-
vat Yhteispeli-toimintaan mielellään. 

Yhteispeli-tutkimuksen seuranta-aika-
na tapahtui monia positiivisia muutoksia. 
Luokan ryhmätyötaidot sekä muut oppimi-
sen kannalta merkittävät taidot paranivat. 
Tavoitteen mukaisesti lasten sosioemotio-
naaliset taidot kehittyivät ja käytösoireilu 
väheni (SDQ-mittari). Myös kiusaaminen 
vähentyi seurantajakson aikana. Kodin ja 
koulun yhteistyön parantaminen oli yksi 
Yhteispelin tavoitteista, ja myös siinä huo-
mattiin positiivisia muutoksia. (Appelqvist-
Schmidlechner ym. 2015.)

Arviointitutkimuksen (Appelqvist-
Schmidlechner ym., 2015) perusteella 
seuranta-aikana työilmapiirissä tapahtui 
lievää muutosta huonompaan suuntaan. 
Rehtorit ja opettajat olivat huomanneet 
työyhteisössään kateutta Yhteispeli-opet-
tajia kohtaan. Se on voinut olla aiheutta-
massa negatiivista muutosta. Yhteispelin 
opettajista on muodostunut tiivis yhtei-
sö, mikä on saanut muut ehkä tuntemaan 
kateutta ja ulkopuolisuuden tunnetta. Yh-
teispeliin liittyvässä jatkokehityksessä on 
tämän myötä otettu huomioon toive sii-
tä, että Yhteispelistä tulee koko koulun 
yhteinen asia. Rehtorit ovat keskeisessä 
asemassa luomassa hyvää yhteishenkeä 
työyhteisöön. Arviointitutkimuksen perus-
teella Yhteispelissä käytetyille työvälineille 
on kuitenkin tarvetta alakoulussa, ja ne so-
veltuvat hyvin käyttöön. Yhteispelillä onnis-
tuttiin saamaan näkyviä hyötyjä niillä osa-
alueilla, joihin haluttiinkin vaikuttaa.

YHTEISPELI-KOULUTUKSET

Opetushallituksen rahoittamana Niilo Mäki 
Instituutti on järjestänyt useamman Yhteis-
peli-koulutussarjan, johon on osallistunut 
kouluja ympäri Suomea. Yhteispeli-koulu-
tuksiin osallistuvat rehtori ja koulun kehit-
tämiseen osallistuva opettaja, muutama 
Yhteispelistä erityisesti kiinnostunut opet-
taja sekä koulun muu opetushenkilöstö. 
Opettajien ja rehtoreiden koulutukset jär-
jestetään alueellisina koulutuksina ja työyh-
teisökoulutukset kunkin työyhteisön omal-
la koululla. Koulutuksissa opettajat saavat 
opastusta luokkahuoneessa käytettävien 
menetelmien hyödyntämiseen, rehtoreille 
tarjotaan tukea oman koulunsa kehittämi-
seen ja työyhteisö saa vinkkejä työhyvin-
voinnin parantamiseen sekä luokan uusien 
toimintatapojen käynnistämiseen. Koulu-
tuksista on lisätietoa Niilo Mäki Instituutin 
nettisivuilla osoitteessa https://koju.nmi.
fi/yhteispeli-koulutukset/
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